Gulden in cijfers over de maand februari 2018
Gulden in cijfers is samengesteld door Aat de Kwaasteniet op eigen titel. Dit zijn de gemiddelde dagprijzen van Nocks en Bittrex

Aantal Guldens in omloop:
1 februari:
28 februari:
G462.849.300
G 464.503.000

Groei door mining
G1.653.700

block 678267

aantal blokken 16537

block 694804

Koersontwikkeling
1 februari
28 februari
€0,1488
€0,1242
Een verschil van -16,5%
De laagste prijs werd behaald op: 23 februari €0,1098.
De hoogste prijs werd genoteerd op: 4 februari €0,1521.
Gemiddelde Guldenprijs over de maand februari was €0,1314. Dat betekent een verschil van -46%. t.o.v. de
maand ervoor.

De koers heeft de gehele maand een dalende tendens laten zien. Niet verwonderlijk na de FOMO groei van
januari natuurlijk. We begonnen met een hoogste koers op 4 februari van €0,1521 en we gingen naar een
dieptepunt op 23 februari van €0,1098. De laatste 5 dagen van de maand laten een redelijk stabiele koers
zien, bij een zeer lage handelsomzet bewoog de koers zich naar waarden rond de €0,12.
We kunnen concluderen dat de gemiddelde Gulden bezitter een afwachtende houding aanneemt in
tegenstelling tot de Gulden community die veel marketing activiteiten heeft laten zijn. Zo zijn de radiospots
weer gestart, een zaalvoetbalteam van shirts voorzien, 1000 ondernemerspakketten uitgereikt, een Gulden
postzegel op de markt gebracht enz.
Voor het historische besef de gemiddelde prijs en het handelsvolume in het verleden en heden
Datum

feb 2015

feb 2016

feb 2017

feb 2018

NLG prijs

€0,0012

€0,0016

€0,0222

€0,1314

Handelsvolume

€ 16.945,65

€ 57.433,05

€ 511.663,51

€ 6.927.150,29

Totaal handelsvolume
Februari kenmerkte zich door een
stagnerende markt. Door de
langzaam dalende koers was de
handel slap. Er werden slechts
53.352.898 Gulden verhandeld
met een euro tegenwaarde van
bijna 7 miljoen euro.
Slack
We mochten deze maand 87
nieuwe leden verwelkomen op
slack en zitten nu op 2646 leden

